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Pars nova podepsala s �D, a.s. smlouvu na dodávku 62 jednotek Regionova  

Dnes 10. listopadu podepsal generální �editel �eských drah Petr Žaluda spole�n� 
s generálním �editelem Pars nova Tomášem Igna�ákem smlouvu na dodávku celkem 62 kus� 
dvoudílných jednotek �ady 814 známé jako Regionova. Dvouvozové jednotky budou vyrobeny 
do podzimu roku 2012. Hodnota kontraktu je necelých 1,6 mld. K� a znamená práci pro 
p�ibližn� 250 zam�stnanc� spole�nosti Pars nova v Šumperku.  

Tomáš Igna�ák, p�edseda p�edstavenstva Pars nova, k podepsanému kontraktu uvedl: „Podepsaný 
kontrakt na dodávku motorových jednotek Regionova pro �eské dráhy je pro nás významnou 
událostí. Nejen, že dojde k stabilizaci pracovních míst, ale uzav�ením této smlouvy dojde k navýšení 
jejich po�tu v našem regionu. P�edpokládám, že v p�íštím roce budeme realizovat nábor více než 100 
zam�stnan� v r�zných odborných profesích. Výroba jednotek Regionova na sebe váže více než 200 
pracovních míst. Díky této velké zakázce pro našeho národního dopravce a sou�asn� ostatním 
realizovaným novým zakázkám a projekt�m se nám v Parsu da�í stávající zam�stnanost nejen 
udržet, ale navíc v dob�  stále probíhající ekonomické krize i vytvá�et nová pracovní místa a 
p�íležitosti. Jednotka Regionova je �eský vlak, který vzniká tady u nás v Šumperku, naši 
subdodavatelé komponent� a díl� jsou, až na n�které drobné výjimky, �eští dodavatelé. Takže tento 
projekt p�ináší sekundárn� také práci pro další naše �eské firmy železni�ního pr�myslu.“ 

Symbolicky se také Pars nova rozlou�í s posledními 2 t�ívozovými jednotkami, jejichž výroba kon�í. 
Tyto dv� poslední z�stanou p�ízna�n� v domácím Olomouckém kraji, budou provozovány DKV 
Olomouc. V�etn� t�chto dvou bude celkem v provozu 26 t�ívozových jednotek. První t�ívozovou 
jednotku p�edstavila Pars nova v �ervnu 2007. Tato verze má ozna�ení 814.2 a dostala obchodní 
název Regionova Trio. Základními požadavky, které tyto jednotky plní, je zvýšení p�epravní kapacity, 
a to na celkových 286 míst, a také zvýšení jejího trak�ního výkonu, protože se jednotka skládá ze 
dvou motorových a jednoho vloženého vozu. 

Regionova v datech: 

zá�í 2005 na MSV v Brn� byl p�edstaven prototyp jednotky Regionova, zárove� byl ocen�n 
Zlatou medailí 

kv�ten 2006 Pars nova p�edává �D, a.s. 1. sériovou jednotku Regionova 
�erven 2007 na Czech Raildays v Ostrav� p�edstvena první t�ívozová jenotka Regionova Trio 
prosinec 2007 p�edána motorová jednotka Desná pro Svazek obcí údplí Desné, kde ji provozuje 

Veolia Transport 
 
Nezam�stnanost k 31.10.2010: 
Šumperk m�sto   9,88 % 
Okres Šumperk  11,6 % 
Olomoucký kraj   8,8 % 
�R    8,5 % 
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Z velkého po�tu podnik�, které se p�ed rokem 1989 zabývaly opravárenstvím kolejových vozidel, jich pouze 
n�kolik dokázalo projít diverzifikací výrobního programu natolik, aby z�staly produktivní a dokázaly se dále 
úsp�šn� rozvíjet. K t�mto n�kolika málo firmám pat�í i bývalé státní železni�ní opravny a strojírny v Šumperku. 
Opravny prošly privatizací a následn� p�em�nou na akciovou spole�nost Pars nova. V b�eznu 2008 koupila 
stoprocentní podíl firmy Pars nova plze�ská ŠKODA HOLDING a. s. a Pars nova se stala sou�ástí její skupiny 
TRANSPORTATION. Do ní dnes pat�í, mimo jiné, z oblasti výroby kolejových vozidel také ŠKODA 
TRANSPORTATION, ŠKODA VAGONKA a MOVO Plze�. 

Pars nova z�stává v�rna modernizacím. 

Regionovy jsou pro šumperskou firmu velkým úsp�chem, který jednozna�n� potvrzuje p�es 160 provozovaných 
jednotek na �eských tratích. �eské dráhy jsou také velmi spokojeni s dalším produktem firmy – s �ídicími vozy 
�ady 954, kterých je v provozu 36. Jde o velmi úsp�šnou rekonstrukci starých nevyužívaných poštovních voz� 
na nové moderní �ídicí vozy. V širokém portfoliu firmy jsou však i další modernizace, rekonstrukce a opravy. 
Flexibilita firmy je obrovská. Pro �D Cargo provádí Pars nova, na základ� uzav�ené smlouvy na období let 2009 
až 2011, hlavní opravy st�ídavých lokomotiv �ady 230 a 240. Na ja�e 2009 usp�la ve ve�ejných sout�žích 
vypsaných �D, a.s. na provád�ní periodických oprav stejnosm�rných elektrických jednotek �ad 451, 452 a 460, 
vyvazovacích oprav motorových voz� �ady 854 a periodických oprav st�ídavých lokomotiv �ady 210 a 242, které 
vypsaly �eské dráhy s platností do roku 2011. V rámci skupiny TRANSPORTATION spole�nosti ŠKODA 
HOLDING, kam firma pat�í, realizuje kooperace vyvazovacích oprav hnacích podvozk� pro elektrickou jednotku 
471 „CityElefant“. V Pars nova se také provádí se�ízení celé této EJ 471, její oživení a zprovozn�ní. 

V Šumperku budou v nejbližší dob� vyráb�t nové motorové jednotky. 

Protože má Pars nova letité zkušenosti s rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi voz�, které se svým 
rozsahem �asto blížily výrob� nových voz�, p�edstavuje licen�ní výroba zcela nových vozidel proto pro tuto 
dynamickou spole�nost další logický krok, který rozší�í její sou�asné portfolio a zárove� umožní další 
technologický rozvoj. Tato výzva znamená další nemalé investice do výrobních prostor. V souvislosti s produkcí 
nových jednotek budou vy�len�ny prostory pro z�ízení nové víceúrov�ové montážní linky v�etn� nezbytného 
technologického zázemí. O licen�ní výrob� práv� spole�nost jedná se zahrani�ním partnerem.  

Pars nova pat�í ke spole�nostem, které v sou�asné dob� intenzivn� investují do svého rozvoje.  

Po za�len�ní firmy do skupiny TRANSPORTATION spole�nosti ŠKODA HOLDING aktualizovala Pars nova 
v b�eznu 2008 svou firemní strategii s cílem z�stat v oboru kolejových vozidel a krom� oprav a modernizací 
stárnoucího vozového parku intenzivn� rozvíjet výrobu vozidel nových. Proto již na podzim 2008 byla zahájena 
realizace souvisejících rozsáhlých investic do rozvoje firmy, která pokra�ovala i v roce následujícím. Letos se 
bude hodnota investic pohybovat na úrovni 123 milion� korun. Investuje se nejen do moderních technologií, ale 
po tém�� 60 letech provozu dochází i k postupné obnov� výrobních hal a za�ízení.  

Technologicky unikátní lakovací centrum otev�ela Pars nova v �ervnu. Nový lakovací box umož�uje použití i 
vodou �editelných barev. Pracovišt� spl�uje ty nejnáro�n�jší evropské p�edpisy, výrazn� zlepšuje výrobní 
možnosti a p�ináší i komfortní pracovní prost�edí pro zam�stnance. Firma tak významn� rozší�ila kapacitu 
lakovacích box� a ro�n� m�že pomocí moderních technologií nalakovat až 200 vozidel. Dosud nejv�tší investice 
v novodobé historii firmy odstartovaly loni - hotová je již montážní linka na podvozky, probíhá p�estavba haly na 
opravy a modernizace trak�ních motor� a elektrozkušebny. V lét� se pracovalo na vým�n� vnit�ní i venkovní 
posuvny. Rekonstruovaly se také kancelá�e a byla zahájena výstavba nové lakovny. Koncem roku se dokon�ilo 
pracovišt� tlakového mytí vozidel, kde se budou provád�t i zkoušky t�snosti.  

 
Za Pars nova, a.s. 
Jana Kan�vová  
tel. 583 365 348 
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